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Primerjava razvojnih usmeritev z varstvenimi režimi in namensko rabo prostora v 
veljavnih prostorskih dokumentih občin na posameznih območjih 

 
 
V tabeli so prikazani različni tipi obalnega pasu in podane usmeritve razvoja in prostorskega 
urejanja in sicer tako, da se sledi ciljam in viziji, ki je bila predstavljena v enem prejšnjih 
poglavij. 
 
V navedeni nalogi, iz katere so povzete razvojne usmeritve, je obalni pas opredeljen kot 
območje, ki obsega: 
- del morja in morskega dna, kjer so evidentirane kakršnekoli rabe ali pravni režimi na 

morju ali morskem dnu na podlagi deklaratornih aktov države in lokalnih skupnosti,  
- morsko obalo in  
- pas priobalnih zemljišč morja. 
V opredelitvi priobalnih zemljišč se v nalogi naslanjajo na opredelitev zakona o vodah, 
vendar dopuščajo tudi drugačno širino tega pasu. 
V grafičnih prilogah – prikazu različnih tipov obalnega pasu pa je ta širok 100m od obalne 
linije na kopno in 100m v morje. 
 
Za določitev tipov obalnega pasu in ključne (osnovne) usmeritve prostorskega razvoja je taka 
pavšalna določitev širine obalnega pasu smiselna, v konkretnem prostoru pa je potrebno 
upoštevati več dejavnikov. Osnovna izhodišča, ki jih je potrebno upoštevati pri določanju 
obalnega pasu, bomo skušali ugotoviti tako, da bomo  

- navedene opredelitve primerjali z opredeljeno namensko rabo zemljišč in veljavnimi 
varstvenimi režimi ter 

- na tej podlagi ugotavljali, kako bi v prostorskem aktu določili (opredelili)obalni pas. 
 
1. Krajinska sekvenca in območja, namenjena splošni rabi 
 
Kot krajinska sekvenca so opredeljena območja z značilno naravno podobo prostora, 
naravno krajino. To so večinoma območja klifov in solin. Ta območja so del krajinskih 
parkov in druge varovane krajine, za katere so sprejeti odloki o varovanju ter izdelane 
strokovne podlage, smernice in pogoji za varstvo.  
 
Gre za območja, ki jih je glede na zastavljene cilje in madnarodna priporočila potrebno 
ohraniti v takem naravnem stanju in zato je tudi določeno, da so lahko namenjeni le splošni 
rabi, kjer se lahko uredi le najnujnejša infrastruktura (obala za kopanje, pešpoti). Čeprav so ta 
območja večinoma že varovana z režimi ohranjanja narave in/ali kulturne dediščine, je znotraj 
teh območij potrebno ločiti: 
- območja, ki so zavarovana s posebnimi akti o zavarovanju, 
- območja, ki niso zavarovana. 
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